ОБІГРІВАЧІ

сезон 2017/2018

Про TESY
Компанія ТОВ „TESY“ заснована в 1990 р. і є частиною холдингу „Фікосота“. Вона має п'ять заводів – три в м.Шумен і два
в м.Смядово. TESY є найбільшим болгарським виробником і одним з провідних європейських виробників електричних
водонагрівачів, накопичувальних водонагрівачів непрямого нагрівання і електричних обігрівачів. За останні десять років,
компанія TESY зазначила швидкий розвиток і представила на світовому ринку широкий спектр високотехнологічних
продуктів і рішень, що відповідають сучасним вимогам енергоефективності, вимогам зниження споживання ресурсів і захисту
навколишнього середовища.
TESY подвоїла свої виробничі потужності до 1 мільйона електричних водонагрівачів в рік у відповідь на надзвичайно високий
попит на наші продукти.

TESY в цифрах
▶▶Продажі в більш ніж 50

країнах на 4 континентах
співробітників
▶▶5 заводів
▶▶Топ-4 європейських виробників електричних водонагрівачів і приладів опалення
▶▶3 основних категорій продукції – електричні котли, електричні опалювальні прилади, в поєднанні з накопичувальними
водонагрівачами непрямого нагрівання
▶▶840

Обігрівачі TESY в цифрах
▶▶Щорічне виробництво панельних електричних конвекторів: 134
▶▶Щорічне виробництво масляних радіаторів: 60

000

000

ОБІГРІВАЧІ
сезон 2017/2018

TESY Cloud – управління через інтернет
Додаток для управління і моніторингу

Сторінка 4
Сторінка 4

Настінні панельні електричні конвектори

Сторінка 5

TESY Cloud панельні електричні конвектори з керуванням через інтернет
Серія CN 04
Серія CN 03
Серія CN 024

Сторінка 5
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7

Панельні електричні конвектори з електронним терморегулятором
Серія CN 04
Серія CN 03
Серія CN 024

Сторінка 8
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10

Панельні електричні конвектори з механічним терморегулятором
Серія CN 04
Серія CN 03
Серія CN 024

Сторінка 11
Сторінка 11
Сторінка 12
Сторінка 13

Настінні променеві обігрівачі
Променеві панельні обігрівачі

Сторінка 14
Сторінка 14

Підлогові променеві обігрівачі
Підлогові променеві обігрівачі з нагрівальним елементом MІCA

Сторінка 15
Сторінка 15

Підлогові електричні конвектори
Підлогові електричні конвектори
Підлогові електричні конвектори з опірним проводом

Сторінка 18
Сторінка 18
Сторінка 20

Масляні радіатори
Серія CB
Серія CC
Приладдя – сушарка для білизни

Сторінка 21
Сторінка 21
Сторінка 22
Сторінка 22

Підлогові вентиляційні обігрівачі
Підлогові вентиляційні обігрівачі з опірним проводом
Підлогові вентиляційні обігрівачі з нагрівальним елементом PTC

Сторінка 23
Сторінка 23
Сторінка 25

Настінні вентиляційні обігрівачі
Настінні вентиляційні обігрівачі з нагрівальним елементом PTC

Сторінка 26
Сторінка 26

Обігрівачі для ванної кімнати
Настінні вертикальні променеві панелі
Кварцові обігрівачі для ванної кімнати
Вентиляційні обігрівачі для ванної кімнати з опірним проводом

Сторінка 27
Сторінка 27
Сторінка 27
Сторінка 28

Декоративні настінні електричні обігрівачі
Електричний камін

Сторінка 29
Сторінка 29

Неелектричні нагрівальні прилади
Газова плита

Сторінка 29
Сторінка 29

ЗОВНІШНІ ОБІГРІВАЧІ
Інфрачервоний обігрівач

Сторінка 30
Сторінка 30

Турбота про повітря
Осушувачі

Сторінка 31
Сторінка 31

Інформація про продукти

Сторінка 33

TESY CLOUD – УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
Додаток для управління і моніторингу

TESY Cloud

Підключення побутової техніки через інтернет
TESY Cloud - це інноваційна технологія, яка дозволяє використовувати
її пристрої з будь-якої точки світу. Вона застосовується в приладах
з вбудованим Wі-Fі модулем, підключеним до Вашої домашньої
бездротової мережі. Програмне забезпечення є універсальним
і підходить для будь-якого пристрою з веб-браузером, та для
смартфонів/планшетів з операційною системою Androіd або іOS.

Wi-Fi
tesyCloud

Використовуйте Ваші пристрої через інтернет

Основні енергозберігаючі функції програми tesyCloud:
Точний контроль температури

Обчислення витраченої
електроенергії в кВт.г

Щотижнева програма

Функція „Захист
від замерзання“

Відкладений старт/стоп до 96 годин

Функція „Відкрите
вікно/двері“

Функція „Сон“

Блокування клавіатури/
захист від дітей

Експлуатація конвекторів
TESY Cloud в групі

Діаграма температури
навколишнього середовища
протягом 24 годин

Калібрування термостата для
досягнення бажаного комфорту

Функція „Smart Grіd Ready“

Додаток для мобільних пристроїв з
операційною системою Androіd або іOS

Зареєструйтесь прямо зараз на: mytesy.com і встановіть додаток tesyCloud на Ваш мобільний пристрій.
*функція управління через інтернет вимагає наявності бездротового доступу до інтернету в приміщенні,
де знаходиться конвектор

Для отримання додаткової інформації ⇥ Див. сторінку 33
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НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Серія CN 04

TESY Cloud панельні електричні конвектори з керуванням через інтернет

▶▶Сучасний дизайн

Бездротовий модуль для
управління і моніторингу

▶▶Міцна металева конструкція
▶▶Оптимальна конвекція повітряного потоку
▶▶LED дисплей, що вказує бажану і реальну кімнатну

Економія до 21% електроенергії*

температуру
▶▶Прецизійний терморегулятор з точністю до 0.1°C

Клас безпеки ІP24

▶▶До 21% менші витрати на електроенергію*
▶▶Електронний терморегулятор 10-30°C
▶▶Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою

температурою: 5°C
▶▶Функція відкладений старт/стоп - 96 годин
▶▶Функція „Сон“ з можливістю повернення до

комфортної температури після 1 до 9 годин
▶▶Функція „Відкрите вікно/двері“
▶▶Блокування клавіатури/ захист від дітей
▶▶Захист від перегріву
▶▶Клас I
▶▶Клас безпеки IP24
▶▶Вбудований ІEEE 802.11 b/g/n Wі-Fі модуль для
керування через інтернет
*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором
Модель
TIN №
		

Ніжки з роликами, які
дозволяють використовувати
Ваш продукт, у якості
підлогового конвектора.

Максимальна Термопотужність регулятор

Розміри
ВxДxШ [м]*

Для приміщень Площа
до*
опалювання*

CN 04 050 EIS Wi-Fi

303293

500 W

Електронне 0.45x0.08x0.49

10-15 m³

4-6 m²

CN 04 100 EIS Wi-Fi

303285 1000 W

Електронне 0.45x0.08x0.61

20-30 m³

8-12 m²

CN 04 150 EIS Wi-Fi

303280 1500 W

Електронне 0.45x0.08x0.68

30-45 m³ 12-18 m²

CN 04 200 EIS Wi-Fi

303251 2000 W

Електронне 0.45x0.08x0.89

40-60 m³ 16-24 m²

CN 04 250 EIS Wi-Fi

303283 2500 W

Електронне 0.45x0.08x1.06

50-70 m³ 20-28 m²

CN 04 300 EIS Wi-Fi

303294 3000 W

Електронне 0.45x0.08x1.24

60-80 m³ 24-32 m²

Аксесуари

303608 Комплект ніжок на роликах для серії CN 04 EIS i EIS Wi-Fi

* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Серія CN 03

TESY Cloud панельні електричні конвектори з керуванням через інтернет

▶▶Класичний дизайн

Бездротовий модуль для
управління і моніторингу

▶▶Оптимальна конвекція повітряного потоку
▶▶LED дисплей, що вказує бажану і реальну кімнатну

температуру

Економія до 21% електроенергії*

▶▶Прецизійний терморегулятор з точністю до 0.1°C
▶▶До 21% менші витрати на електроенергію*

Клас безпеки ІP24

▶▶Електронний терморегулятор 15-30°C
▶▶Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою

температурою: 5°C
▶▶Функція відкладений старт/стоп - 24 годин
▶▶Функція „Сон“
▶▶Захист від перегріву
▶▶Клас II
▶▶Клас безпеки IP24
▶▶Вбудований ІEEE 802.11 b/g/n Wі-Fі модуль для
керування через інтернет
*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором

Модель
TIN №
		

Ніжки з роликами, які
дозволяють використовувати
Ваш продукт, у якості
підлогового конвектора.
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Максимальна Термопотужність регулятор

Розміри
ВxДxШ [м]*

Для приміщень Площа
до*
опалювання *

CN 03 050 EIS Wi-Fi

303626

500 W

Електронне 0.45x0.09x0.44

10-15 m³

4-6 m²

CN 03 100 EIS Wi-Fi

302600 1000 W

Електронне 0.45x0.09x0.56

20-30 m³

8-12 m²

CN 03 150 EIS Wi-Fi

302601 1500 W

Електронне 0.45x0.09x0.63

30-45 m³ 12-18 m²

CN 03 200 EIS Wi-Fi

301821 2000 W

Електронне 0.45x0.09x0.83

40-60 m³ 16-24 m²

CN 03 250 EIS Wi-Fi

301823 2500 W

Електронне 0.45x0.09x1.00

50-70 m³ 20-28 m²

CN 03 300 EIS Wi-Fi

301824 3000 W

Електронне 0.45x0.09x1.18

60-80 m³ 24-32 m²

Аксесуари

300871 Комплект ніжок на роликах для серії CN 03 EIS i EIS Wi-Fi

* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Серія CN 024

TESY Cloud панельні електричні конвектори з керуванням через інтернет

▶▶Класичний дизайн за ЄС стандартами

Бездротовий модуль для
управління і моніторингу

▶▶Оптимальна конвекція повітряного потоку
▶▶LED дисплей, що вказує бажану і реальну

кімнатну температуру

Економія до 21% електроенергії*

▶▶Прецизійний терморегулятор з точністю до 0.1°C
▶▶До 21% менші витрати на електроенергію*

Варіант для настінного монтажу

▶▶Електронний терморегулятор 15-30°C
▶▶Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою

температурою: 5°C
▶▶Функція відкладений старт/стоп - 24 годин
▶▶Функція „Сон“
▶▶Захист від перегріву
▶▶Клас II
▶▶Вбудований ІEEE 802.11 b/g/n Wі-Fі модуль для
керування через інтернет
*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором

Модель
TIN №
		
CN 024 050 EIS Wi-Fi 303419

Ніжки з роликами, які
дозволяють використовувати
Ваш продукт, у якості
підлогового конвектора.

Максимальна
потужність регулятор

ТермоВxДxШ [м]*

Розміри
до*

Для приміщень
опалювання *

500 W

Електронне 0.40x0.14x0.43

10-15 m³

4-6 m²

CN 024 100 EIS Wi-Fi 302853 1000 W

Електронне 0.40x0.15x0.55

20-30 m³

8-12 m²

CN 024 150 EIS Wi-Fi 303421 1500 W

Електронне 0.40x0.15x0.62

30-45 m³ 12-18 m²

CN 024 200 EIS Wi-Fi 303422 2000 W

Електронне 0.40x0.15x0.82

40-60 m³ 16-24 m²

CN 024 250 EIS Wi-Fi 303423 2500 W

Електронне 0.40x0.15x1.00

50-70 m³ 20-28 m²

Аксесуари

Площа

303733 Комплект ніжок на роликах для серії CN 024 EIS i EIS Wi-Fi

* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Серія CN 04

Панельні електричні конвектори з електронним терморегулятором

▶▶Сучасний дизайн

Економія до 21% електроенергії*

▶▶Оптимальна конвекція повітряного потоку
▶▶LED дисплей, що вказує бажану і реальну кімнатну температуру
▶▶Прецизійний терморегулятор з точністю до 0.1°C

Клас безпеки ІP24

▶▶До 21% менші витрати на електроенергію*
▶▶Електронний терморегулятор 10-30°C

Вимикач з захисною кришкою

▶▶Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою температурою: 5°C
▶▶Функція відкладений старт/стоп - 96 годин
▶▶Функція „Сон“ з можливістю повернення до комфортної

температури після 1 до 9 годин
▶▶Функція „Відкрите вікно/двері“
▶▶Блокування клавіатури/ захист від дітей
▶▶Захист від перегріву
▶▶Клас I
▶▶Клас безпеки IP24
*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором

Модель
TIN №
		

Ніжки з роликами, які
дозволяють використовувати
Ваш продукт, у якості
підлогового конвектора.
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Максимальна Термопотужність регулятор

CN 04 050 EIS

303291

CN 04 100 EIS

303284

1000 W

CN 04 150 EIS

303277

CN 04 200 EIS

Розміри
ВxДxШ [м]*

500 W Електронне 0.45x0.08x0.49

Для приміщень Площа
до*
опалювання
10-15 m³

4-6 m²

Електронне 0.45x0.08x0.61

20-30 m³

8-12 m²

1500 W

Електронне 0.45x0.08x0.68

30-45 m³

12-18 m²

303242

2000 W

Електронне 0.45x0.08x0.89

40-60 m³

16-24 m²

CN 04 250 EIS

303278

2500 W

Електронне 0.45x0.08x1.06

50-70 m³

20-28 m²

CN 04 300 EIS

303288

3000 W

Електронне 0.45x0.08x1.24

60-80 m³

24-32 m²

Аксесуари

303608 Комплект ніжок на роликах для серії CN 04 EIS i EIS Wi-Fi

* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Серія CN 03

Панельні електричні конвектори з електронним терморегулятором

▶▶Класичний дизайн

Економія до 21% електроенергії*

▶▶Оптимальна конвекція повітряного потоку
▶▶LED дисплей, що вказує бажану і реальну кімнатну

температуру

Клас безпеки ІP24

▶▶Прецизійний терморегулятор з точністю до 0.1°C
▶▶До 21% менші витрати на електроенергію*

Вимикач з захисною кришкою

▶▶Електронний терморегулятор 12-30°C
▶▶Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою

температурою: 5°C
▶▶Функція відкладений старт/стоп - 24 годин
▶▶Функція „Сон“
▶▶Захист від перегріву
▶▶Клас II
▶▶Клас безпеки IP24
*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором

Модель
TIN №
		

Ніжки з роликами, які
дозволяють використовувати
Ваш продукт, у якості
підлогового конвектора.

Максимальна Термопотужність регулятор

Розміри
ВxДxШ [м]*

Для приміщень Площа
до*
опалювання *

CN 03 050 EIS

301377

500 W

Електронне 0.45x0.09x0.44

10-15 m³

4-6 m²

CN 03 100 EIS

301378 1000 W

Електронне 0.45x0.09x0.56

20-30 m³

8-12 m²

CN 03 150 EIS

301379 1500 W

Електронне 0.45x0.09x0.63

30-45 m³ 12-18 m²

CN 03 200 EIS

301380 2000 W

Електронне 0.45x0.09x0.83

40-60 m³ 16-24 m²

CN 03 250 EIS

301381 2500 W

Електронне 0.45x0.09x1.00

50-70 m³ 20-28 m²

CN 03 300 EIS

301521 3000 W

Електронне 0.45x0.09x1.18

60-80 m³ 24-32 m²

Аксесуари

300871 Комплект ніжок на роликах для серії CN 03 EIS i EIS Wi-Fi

* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Серія CN 024

Панельні електричні конвектори з електронним терморегулятором.

▶▶Класичний дизайн за ЄС стандартами

Економія до 21% електроенергії*

▶▶Оптимальна конвекція повітряного потоку
▶▶LED дисплей, що вказує бажану і реальну кімнатну температуру
▶▶Прецизійний терморегулятор з точністю до 0.1°C

Варіант для настінного монтажу

▶▶До 21% менші витрати на електроенергію*
▶▶Електронний терморегулятор 12-30°C

Варіант для настінного монтажу

▶▶Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою температурою: 5°C
▶▶Функція відкладений старт/стоп - 24 годин
▶▶Функція „Сон“
▶▶Захист від перегріву
▶▶Клас II
*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором

Модель
TIN №
		

Ніжки, що дозволяють
використовувати Ваш продукт, у
якості підлогового конвектора.
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Максимальна Термопотужність регулятор

Розміри
ВxДxШ [м]*

Для приміщень Площа
до*
опалювання *

CN 024 050 EIS

303411

500 W

Електронне 0.40x0.14x0.43

10-15 m³

4-6 m²

CN 024 100 EIS

303414 1000 W

Електронне 0.40x0.15x0.55

20-30 m³

8-12 m²

CN 024 150 EIS

303416 1500 W

Електронне 0.40x0.15x0.62

30-45 m³ 12-18 m²

CN 024 200 EIS

303417 2000 W

Електронне 0.40x0.15x0.82

40-60 m³ 16-24 m²

CN 024 250 EIS

303418 2500 W

Електронне 0.40x0.15x1.00

50-70 m³ 20-28 m²

Аксесуари

303733 Комплект ніжок для серії CN 024 EIS i EIS Wi-Fi

* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Серія CN 04

Панельні електричні конвектори з механічним терморегулятором

▶▶До 14% менші витрати на електроенергію*

Регульований терморегулятор

▶▶Сучасний дизайн
▶▶Міцна металева конструкція з оптимальною конвекцією

повітря

Клас безпеки ІP24

▶▶Потужна конвекція гарячого повітря
▶▶Чутливий терморегулятор для регулювання температури

Вимикач з захисною кришкою

▶▶Настінний монтаж
▶▶Терморегулятор для регулювання температури 7-40°C
▶▶(діапазон температур; значення вказані на віконечку на

ручці: від 1 до 6: 1 a 6)
▶▶Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою

температурою: 7°C
▶▶Вимикач з захисною кришкою
▶▶Захист від перегріву
▶▶Клас I
▶▶Клас безпеки IP24
*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором

Модель
TIN №
		

Максимальна Термопотужність регулятор

Розміри
ВxДxШ [м]*

Для приміщень Площа
до*
опалювання *

CN 04 050 MIS

303287

500 W

Механічне

0.45x0.08x0.49 10-15 m³

4-6 m²

CN 04 100 MIS

303282

1000 W

Механічне

0.45x0.08x0.61 20-30 m³

8-12 m²

CN 04 150 MIS

303271

1500 W

Механічне

0.45x0.08x0.68 30-45 m³ 12-18 m²

CN 04 200 MIS

303252

2000 W

Механічне

0.45x0.08x0.89 40-60 m³ 16-24 m²

CN 04 250 MIS

303270

2500 W

Механічне

0.45x0.08x1.06 50-70 m³ 20-28 m²

CN 04 300 MIS

303286

3000 W

Механічне

0.45x0.08x1.24 60-80 m³ 24-32 m²

* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Серія CN 03

Панельні електричні конвектори з механічним терморегулятором

▶▶Оптимальна конвекція повітряного потоку

Регульований терморегулятор

▶▶Класичний дизайн
▶▶Чутливий біметалевий терморегулятор для регулювання

температури

Клас безпеки ІP24

▶▶Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою температурою: 5±2°C
▶▶Настінний монтаж

Вимикач з захисною кришкою

▶▶Захист від перегріву
▶▶Клас II
▶▶Клас безпеки IP24

Модель
TIN №
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Максимальна Термопотужність
регулятор

Розміри
ВxДxШ [м]*

Для приміщень Площа
до*
опалювання *

CN 03 050 MIS

301384

500 W

Механічне

0.45x0.09x0.44

10-15 m³

4-6 m²

CN 03 100 MIS

301385

1000 W

Механічне

0.45x0.09x0.56

20-30 m³

8-12 m²

CN 03 150 MIS

301386

1500 W

Механічне

0.45x0.09x0.63

30-45 m³ 12-18 m²

CN 03 200 MIS

301382

2000 W

Механічне

0.45x0.09x0.83

40-60 m³ 16-24 m²

CN 03 250 MIS

301383

2500 W

Механічне

0.45x0.09x1.00

50-70 m³ 20-28 m²

CN 03 300 MIS

301522

3000 W

Механічне

0.45x0.09x1.18

60-80 m³ 24-32 m²

* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Серія CN 024

Панельні електричні конвектори з механічним терморегулятором

▶▶Класичний дизайн за ЄС стандартами

Регульований терморегулятор

▶▶Оптимальна конвекція повітряного потоку
▶▶Потужна конвекція гарячого повітря
▶▶Чутливий терморегулятор для регулювання

Варіант для настінного монтажу

температури
▶▶Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою
температурою: 5±2°C
▶▶Захисна кришка для вимикача з червоним
індикатором
▶▶Захист від перегріву
▶▶Клас II
▶▶Для монтажу на стіну з новим типом закріплення
для настінного монтажу

Вимикач з захисною кришкою

Модель
TIN №
		

Максимальна Термопотужність регулятор

Розміри
ВxДxШ [м]*

Для приміщень Площа
до*
опалювання *

CN 024 050 MIS

303412

500 W

Механічне

0.40x0.14x0.43

10-15 m³

4-6 m²

CN 024 100 MIS

303415 1000 W

Механічне

0.40x0.15x0.55

20-30 m³

8-12 m²

CN 024 150 MIS

303420 1500 W

Механічне

0.40x0.15x0.62

30-45 m³ 12-18 m²

CN 024 200 MIS

303424 2000 W

Механічне

0.40x0.15x0.82

40-60 m³ 16-24 m²

CN 024 250 MIS

303425 2500 W

Механічне

0.40x0.15x1.00

50-70 m³ 20-28 m²

* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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НАСТІННІ ПРОМЕНЕВІ ОБІГРІВАЧІ

Серія RH 03

Променеві панельні обігрівачі

Променисте опалення

PІR датчик

Електронний терморегулятор

▶▶Алюмінієвий нагрівальний елемент, покриття з чорного тефлону
▶▶PІR датчик з таймером для

вмикання/вимикання в залежності від
того, чи є присутність людини
▶▶Електронне управління з LCD
▶▶Налаштування щотижневої програми
▶▶З налаштуванням програми
▶▶З налаштуванням програми:
Комфорт
Комфорт-1
Комфорт-2
Економічний
Проти замерзання
▶▶Електронний терморегулятор 5-35℃
▶▶Настінний монтаж
▶▶Захист від перегрівання

Модель
TIN №
		

Максимальна Термопотужність регулятор

RH 03 200 EAS LCD 422353 2000 W
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Розміри
ВxДxШ [м]*

Для приміщень Площа
до*
опалювання *

Електронне 0.44x0.12x1.03 40-60 m³ 16-24 m²

* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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ПІДЛОГОВІ ПРОМЕНЕВІ ОБІГРІВАЧІ
Підлогові променеві обігрівачі з нагрівальним елементом MІCA

Три ступені потужності

TIN № 421940

MC 20111

▶▶Сучасний дизайн
▶▶Променисте опалення
▶▶Не спалює кисень

Регульований терморегулятор

Захист від перекидання

▶▶На висушує повітря
▶▶Три ступені потужності: 750 W / 1250 W / 2000 W
▶▶Функція „Захист від замерзання“
▶▶Захисна металева сітка
▶▶Захист від перегріву
▶▶Чутливий терморегулятор для регулювання

температури
▶▶Захист при перекиданні
▶▶Самостійне використання
▶▶Ручка для перенесення

TIN № 420032

MC 2012

▶▶Сучасний дизайн
Дві ступені потужності

▶▶Променисте опалення
▶▶Не спалює кисень

Регульований терморегулятор

▶▶На висушує повітря
▶▶Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
▶▶Функція „Захист від замерзання“

Захист від перекидання

▶▶Захисна металева сітка
▶▶Захист від перегріву
▶▶Чутливий терморегулятор для

регулювання температури
▶▶Досягнення повної потужності нагрівача

за 1 хвилину
▶▶Захист при перекиданні
▶▶Самостійне використання
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ПІДЛОГОВІ ПРОМЕНЕВІ ОБІГРІВАЧІ
Підлогові променеві обігрівачі з нагрівальним елементом MІCA

TIN № 421941

MC 20112

▶▶Сучасний дизайн
▶▶Променисте опалення
Три ступені потужності

Регульований
терморегулятор

▶▶Не спалює кисень
▶▶На висушує повітря
▶▶Три ступені потужності: 750 W / 1250 W / 2000 W
▶▶Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою

температурою: 7°C

▶▶Захисна металева сітка
Захист від перекидання

▶▶Електронний терморегулятор 5-40°C
▶▶Захист при перекиданні
▶▶Ручка для перенесення
▶▶LCD дисплей
▶▶Пульт дистанційного керування
▶▶24 годинний таймер
▶▶Самостійне використання

TIN № 420033

MC 2013

▶▶Сучасний дизайн
Дві ступені потужності

18-годинний
таймер

▶▶Променисте опалення
▶▶Не спалює кисень
▶▶На висушує повітря
▶▶Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
▶▶Електронний терморегулятор з діапазоном

15-35°C

Цифровий LED дисплей

▶▶LED дисплей
▶▶18 годинний таймер
▶▶Захист від перегріву
▶▶Контакт з холодною пластиковою поверхнею
▶▶Досягнення повної потужності нагрівача за 1

хвилину

▶▶Захист при перекиданні
▶▶Самостійне використання

TIN № 421490
Дві ступені потужності

MC 2014

▶▶Сучасний дизайн
▶▶Променисте опалення
▶▶Не спалює кисень

18-годинний таймер

▶▶На висушує повітря
▶▶Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
▶▶Електронний терморегулятор з діапазоном 15-36°C

Цифровий LED дисплей
Вбудований захист
від перегріву

▶▶LED дисплей
▶▶18 годинний таймер
▶▶Пульт дистанційного керування
▶▶Захист від перегріву
▶▶Досягнення повної потужності нагрівача за 1

16

хвилину
▶▶Не шкідливе для здоров'я променеве і
конвекторне опалення
▶▶Не утворює неприємних запахів при тривалому
використанні
▶▶Захист при перекиданні
▶▶Самостійне використання

HEATING
APPLIANCES
ОБІГРІВАЧІ
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2017/2018
сезон 2017/2018
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ПІДЛОГОВІ ПРОМЕНЕВІ ОБІГРІВАЧІ
Підлогові променеві обігрівачі з нагрівальним елементом MІCA

MC 2015

TIN № 422352

▶▶Сучасний дизайн

Три ступені потужності

▶▶Променисте опалення
▶▶Три ступені потужності:

900 W / 1300 W / 2200 W

Регульований терморегулятор

▶▶Не спалює кисень
▶▶На висушує повітря

Пристрій проти
замерзання

▶▶Функція „Захист від замерзання“
▶▶Захисна металева сітка
▶▶Захист від перегріву
▶▶Чутливий терморегулятор для

регулювання температури
▶▶Захист при перекиданні
▶▶Ролики для легкого пересування
▶▶Сушарка для одягу
▶▶Зручний для зберігання шнур живлення

Модель
TIN №
		

Максимальна Термопотужність регулятор

Розміри
ВxДxШ [м]*

Для приміщень Площа
до*
опалювання *

MC 20111

421940

2000 W

Механічне

0.54x0.26x0.87 40-60 m³

16-24 m²

MC 2012

420032

2000 W

Механічне

0.58x0.25x0.81 40-60 m³

16-24 m²

MC 20112

421941

2000 W

Електронне

0.54x0.26x0.87 40-60 m³

16-24 m²

MC 2013

420033

2000 W

Електронне

0.29x0.23x0.81 40-60 m³

16-24 m²

MC 2014

421490

2000 W

Електронне

0.68x0.28x0.54 40-60 m³

16-24 m²

MC 2015

422352

2200 W

Механічне

0.65x0.26x0.45 44-66 m³

18-26 m²

* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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ПІДЛОГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ
Підлогові електричні конвектори з опірним проводом

Чотири ступені потужності

Регульований
терморегулятор
Пристрій проти
замерзання

TIN № 420026

▶▶Номінальна потужність: 2000 W
▶▶Чотири рівня теплової потужності:

800 W / 2000 W / 800 W + вентилятор /
2000 W + вентилятор
▶▶Нагрівальний елемент – опірний провід
▶▶Світловий індикатор
▶▶Терморегулятор для регулювання
температури
▶▶Пристрій проти замерзання
▶▶Клас захисту: I
▶▶Шнур живлення: 1.7 м
▶▶Рівень шуму: 45.1 dB(A)
TIN № 420027

Три ступені потужності

Регульований
терморегулятор
Пристрій проти
замерзання

18

CN 202 ZF

CN 203 ZF

▶▶Номінальна потужність: 2000 W
▶▶Три ступені потужності:

800 W / 1200 W / 2000 W
▶▶Світловий індикатор
▶▶Нагрівальний елемент – опірний провід
▶▶Вентиляція влітку
▶▶Терморегулятор для регулювання температури
▶▶Пристрій проти замерзання
▶▶Клас захисту: I
▶▶Шнур живлення: 1.7 м
▶▶Рівень шуму: 45.1 dB(A)

HEATING
APPLIANCES
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ПІДЛОГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ
Підлогові електричні конвектори з опірним проводом

Три ступені потужності

TIN № 421386

CN 204 ZF

▶▶Три ступені потужності:

800 W / 1200 W / 2000 W
▶▶Терморегулятор для регулювання

Регульований
терморегулятор
Пристрій проти
замерзання

температури
▶▶Світловий індикатор
▶▶Вентиляція влітку
▶▶Нагрівальний елемент – опірний
провід
▶▶Пристрій проти замерзання
▶▶Захист від перегріву
▶▶Клас захисту: I
▶▶Шнур живлення: 1.7 m
▶▶Рівень шуму: 45.4 dB(A)

TIN № 420028

Три ступені потужності

CN 214 ZF

▶▶Три ступені потужності:

800 W / 1200 W / 2000 W
▶▶Терморегулятор для регулювання

Регульований
терморегулятор
Пристрій проти
замерзання

температури
▶▶Світловий індикатор
▶▶Нагрівальний елемент – опірний

провід
▶▶Пристрій проти замерзання
▶▶Захист від перегріву
▶▶Клас захисту: I
▶▶Шнур живлення: 1.7 m

TIN № 421933

Три ступені потужності

Регульований
терморегулятор
Пристрій проти
замерзання

CN 206 ZF

▶▶Три ступені потужності:

1000 W / 2000 W / 2000 W + вентилятор
▶▶Сучасний дизайн за ЄС стандартами
▶▶Чутливий терморегулятор для
регулювання температури
▶▶Потужна конвекція гарячого повітря
▶▶Вбудований вентилятор
▶▶Захист від перегріву
▶▶Захист при перекиданні
▶▶Рівень шуму: 48.7 dB(А)
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ПІДЛОГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ
Підлогові електричні конвектори

CN 205 EASLFR

TIN № 421387

▶▶Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W

Дві ступені потужності

▶▶X-подібний нагрівальний елемент з алюмінію
▶▶Плоске загартоване скло

Захист від перегріву

▶▶Сенсорна панель управління
▶▶LED дисплей
▶▶Пульт дистанційного керування

Цифровий LED дисплей

▶▶24 годинний таймер
▶▶Електронний терморегулятор
▶▶Подвійний захист від перегріву
▶▶Пристрій проти замерзання 7°С
▶▶Механічний перемикач

Модель
TIN №
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Максимальна Термо
потужність регулятор

Розміри
ВxДxШ [м]*

Для приміщень Площа
до*
опалювання *

CN 202 ZF

420026

2000 W

Механічне

0.46x0.15x0.70 36-42 m³

14-17 m²

CN 203 ZF

420027

2000 W

Механічне

0.43x0.17x0.67 36-42 m³

14-17 m²

CN 204 ZF

421386

2000 W

Механічне

0.43x0.18x0.60 36-42 m³

14-17 m²

CN 214 ZF

420028

2000 W

Механічне

0.43x0.18x0.60 36-42 m³

14-17 m²

CN 206 ZF

421933

2000 W

Механічне

0.42x0.19x0.69 36-42 m³

14-17 m²

CN 205 EASLFR 421387

2000 W

Електронне

0.53x0.23x0.86 36-42 m³

14-17 m²

* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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МАСЛЯНІ РАДІАТОРИ

Серія CB

Масляні радіатори

▶▶Три ступені потужності

Ніжки з роликами для
легкого переміщення

▶▶Сучасний дизайн
▶▶Конвекторне і променисте опалення
▶▶Світловий індикатор

Три ступені потужності

▶▶Терморегулятор для регулювання температури
▶▶Пристрій проти замерзання

Регульований терморегулятор

▶▶Захист від перегріву
▶▶Захист при перекиданні
▶▶Швидкий нагрів y Безшумна робота
▶▶Зручний для зберігання шнур живлення
▶▶Вбудований вентилятор - 500 W (модель E01V)
Модель
TIN №		
		
макс.

Потужність		
сер.
мін.
ребер

Кількість
ВxДxШ [м]*

Розміри
до*

Для приміщень
опалювання *

CB 1507 E01 R 301530 1500 W 900 W

600 W 7

0.65x0.29x0.35 30-45 m³ 12-18m²

CB 2009 E01 R 301531 2000 W 1200 W

800 W 9

0.65x0.29x0.43 40-60 m³ 16-24m²

CB 2512 E01 R 301533 2500 W 1500 W 1000 W 12

0.65x0.29x0.55 50-70 m³ 20-28m²

CB 3014 E01 R 301535 3000 W 1800 W 1200 W 14

0.65x0.29x0.63 60-80 m³ 24-32m²

CB 2009 E01 V 301532 2500 W 1200 W

800 W 9

0.65x0.29x0.43 50-70 m³ 20-28m²

CB 2512 E01 V 301534 3000 W 1500 W 1000 W 12

0.65x0.29x0.55 60-80 m³ 24-32 m²

Площа

Моделі CB 2009 E01 V і CB 2512 E01 V оснащені тепло-вентиляторами з потужністю 500 Вт
* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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МАСЛЯНІ РАДІАТОРИ

Серія CC

Масляні радіатори
▶▶Три ступені потужності

Дизайн без
гострих країв

▶▶Сучасний дизайн
▶▶Конвекторне і променисте опалення
▶▶Світловий індикатор

Три ступені потужності

▶▶Терморегулятор для регулювання температури
▶▶Пристрій проти замерзання

Регульований
терморегулятор

▶▶Захист від перегріву
▶▶Безшумна робота
▶▶Швидкий нагрів
▶▶Зручний для зберігання шнур живлення
▶▶Дизайн без гострих країв - Унікальна форма конструкції, з

м'яким зовнішнім дизайном, з турботою про вашу безпеку
▶▶Понад 35% більша площа тепловіддачі у порівнянні з

традиційними радіаторами

Модель
TIN №		
		
макс.

Потужність		
сер.
мін.

CС 2008 E05 R 301761 2000 W 1200 W

Кількість
ребер

Розміри
ВxДxШ [м]*

Для приміщень Площа
до*
опалювання *

800 W 8

0.65x0.29x0.45 40-60 m³ 16-24 m²

CС 2510 E05 R 301762 2500 W 1500 W 1000 W 10

0.65x0.29x0.49 50-70 m³ 20-28 m²

CС 3012 E05 R 301763 3000 W 1800 W 1200 W 12

0.65x0.29x0.61 60-80 m³ 24-32 m²

Запатентований дизайн
конструкції ребер

МАСЛЯНІ РАДІАТОРИ
Приладдя – сушарка для білизни

▶▶Універсальне застосування для масляних радіаторів серії
▶▶Елегантний дизайн
▶▶Компактні розміри

22

Модель

TIN №

			

CB 09

301265 Сушарка для одягу, призначена для масляних радіаторів CB 09			

CB 12/14

301266 Сушарка для одягу, призначена для масляних радіаторів CB 12 y CB 14		

* Про площу кімнати і площу обігріву ⇥ див. стор. 33
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ПІДЛОГОВІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОБІГРІВАЧІ
Підлогові вентиляційні обігрівачі з опірним проводом

TIN № 300702

HL 200 H

Тільки верхнє споживання
чистого повітря

Дві ступені потужності

▶▶Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
▶▶Сучасний дизайн
▶▶Компактний і легкий

Регульований
терморегулятор

▶▶Вентиляція влітку

Пристрій проти
замерзання

▶▶Функція „Захист від замерзання“

▶▶Чутливий терморегулятор
▶▶Захист від перегріву
▶▶Захисна металева сітка
▶▶Без легкозаймистих компонентів – UL94 V-0
▶▶Зручний для зберігання шнур живлення
▶▶Шнур живлення: 1.5 m
▶▶Рівень шуму: 46.6 dB(A)

TIN № 302243

Дві ступені потужності

HL 240 H BG

▶▶Дві ступені потужності: 1200 W / 2400 W
▶▶Сучасний дизайн
▶▶Компактний і легкий

Регульований
терморегулятор

▶▶Вентиляція влітку

Пристрій проти
замерзання

▶▶Функція „Захист від замерзання“

▶▶Чутливий терморегулятор
▶▶Захист від перегріву
▶▶Захисна металева сітка
▶▶Без легкозаймистих компонентів – UL94 V-0
▶▶Зручний для зберігання шнур живлення
▶▶Шнур живлення: 1.5 m
▶▶Рівень шуму: 51.3 dB(A)
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ПІДЛОГОВІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОБІГРІВАЧІ
Підлогові вентиляційні обігрівачі з опірним проводом

Дві ступені потужності

TIN № 421383

HL 202 H

▶▶Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
▶▶Класичний дизайн
▶▶Компактний і легкий

Регульований
терморегулятор

▶▶Вентиляція влітку

Пристрій проти
замерзання

▶▶Функція „Захист від замерзання“

▶▶Чутливий терморегулятор
▶▶Захист від перегріву
▶▶Шнур живлення: 1.5 m
▶▶Рівень шуму: 53.1 dB(A)

TIN № 421800

Дві ступені потужності

HL 213 V

▶▶Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
▶▶Класичний дизайн
▶▶Компактний і легкий

Регульований
терморегулятор

▶▶Вентиляція влітку

Пристрій проти
замерзання

▶▶Чутливий терморегулятор

▶▶Світловий індикатор
▶▶Функція „Захист від замерзання“
▶▶Захист від перегріву
▶▶Шнур живлення: 1.5 m
▶▶Рівень шуму: 45.9 dB(A)
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ПІДЛОГОВІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОБІГРІВАЧІ
Підлогові вентиляційні обігрівачі з нагрівальним елементом PTC

Три ступені потужності

TIN № 421936

HL 830 V PTC

▶▶Три ступені потужності: 1000 W / 2000 W / 3000 W
▶▶Захисна металева сітка
▶▶Пристрій проти замерзання

Регульований
терморегулятор
Пристрій проти
замерзання

▶▶Чутливий терморегулятор для регулювання

температури
▶▶Вентиляція влітку
▶▶Захист від перегріву
▶▶Нагрівальний елемент РТС
▶▶Рівень шуму: 54.9 dB(А)

TIN № 421935

Дві ступені потужності

HL 255 V PTC

▶▶Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
▶▶Три режими: вентиляції, опалення, гарячий вітер
▶▶Сучасний дизайн

Цифровий LED дисплей

▶▶Осциляція
▶▶LED дисплей

Осциляція

▶▶8-годинний таймер для вимкнення
▶▶Пороховий фільтр
▶▶Електронний терморегулятор 10-35°C
▶▶Пульт дистанційного керування
▶▶Вентиляція влітку
▶▶Захист від перегріву
▶▶Захист при перекиданні
▶▶Рівень шуму: 46.8 dB(А)
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НАСТІННІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОБІГРІВАЧІ
Настінні вентиляційні обігрівачі з нагрівальним елементом PTC

Настінний монтаж

TIN № 422356

HL 280 W PTC

▶▶Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
▶▶Сучасний дизайн
▶▶Потужна конвекція гарячого повітря

Вентиляція влітку

▶▶Вентиляція влітку
▶▶Захист від перегріву

Цифровий LED дисплей

▶▶Шлюз для регулювання повітряного потоку
▶▶Електронний терморегулятор 15-35°C
▶▶18 годинний таймер
▶▶Доступне ручне і дистанційне управління
▶▶Рівень шуму: 49.9 dB(А)

TIN № 421930

Дві ступені
потужності

HL 274 W PTC

▶▶Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
▶▶Сучасний дизайн
▶▶Вентиляція влітку

Настінний монтаж

▶▶Потужна конвекція гарячого повітря
▶▶Режими роботи: Холодне / Тепле / Гаряче

повітря
Вентиляція влітку

▶▶Захист від перегріву
▶▶Шлюз для фіксування виходу повітря
▶▶7.5 годинний таймер
▶▶Доступне ручне і дистанційне управління
▶▶Пульт дистанційного керування
▶▶Нагрівальний елемент РТС
▶▶Настінний монтаж
▶▶Рівень шуму: 51.4 dB(А)
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ОБІГРІВАЧІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
Настінні вертикальні променеві панелі

PІR датчик

Клас безпеки ІP24

Цифровий LED дисплей

▶▶Режими роботи:

200 Вт опалення фільм
1800 Вт нагрівальний елемент РТС з
вентилятором
2000 Вт нагрівання на повну потужність
▶▶LED дисплей
▶▶Управління за допомогою м'яких клавіш
▶▶Налаштування щотижневої програми
▶▶Електронний терморегулятор 5-35°C
▶▶Настінний монтаж, для використання у
ванній кімнаті
▶▶Дві сушарки для рушників
▶▶Безшумна робота
▶▶PІR датчик з таймером для вмикання/
вимикання в залежності від того, чи є
присутність людини
▶▶Захист від перегріву
▶▶Клас безпеки IP24

ОБІГРІВАЧІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
Кварцові обігрівачі для ванної кімнати

Три ступені потужності

GH 200

TIN № 422358

TIN № 420018

QH 01 180

▶▶Три ступені потужності: 600 W / 1200 W / 1800 W
▶▶Дисплей, що відображає ступінь потужності
▶▶Функція нахилу приладу на 45° для регулювання кута

Варіант для настінного монтажу

поширення тепла
▶▶Настінний монтаж, для використання у ванній кімнаті
▶▶Три кварцових нагрівальних елементи

Клас безпеки ІP24

▶▶Перемикач з кабелем
▶▶Клас безпеки IP24
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ОБІГРІВАЧІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ
Вентиляційні обігрівачі для ванної кімнати з опірним проводом

Дві ступені потужності

TIN № 421384

HL 243 VB

▶▶Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
▶▶Поворотна сушарка для рушників з

нержавіючої сталі
Регульований
терморегулятор

▶▶Терморегулятор для регулювання

температури
▶▶Вентиляція влітку

Клас безпеки ІP24

▶▶Настінний монтаж, для використання у

ванній кімнаті
▶▶Пристрій проти замерзання
▶▶Захист від перегріву
▶▶Нагрівальний елемент – опірний провід
▶▶Шнур живлення: 1.5 m
▶▶Клас захисту: II
▶▶Клас безпеки IP24
▶▶Рівень шуму: 50.3 dB(А)

PІR датчик

TIN № 420012

HL 245 VB

Дві ступені потужності

Цифровий LED дисплей

▶▶Режими: 2000 W / 1000 W / Вентиляторний/

нагрівач для рушників
▶▶Сушарка з нагрівачем для рушників 45 Вт
▶▶LED дисплей
▶▶Тижневе програмування з функцією нагріву
▶▶Електронний терморегулятор 5-35℃
▶▶PІR датчик з таймером для

вмикання/вимикання
в залежності від того, чи є присутність людини
▶▶Функція нагадування про необхідність очищення
фільтра
▶▶Поворотна сушарка для рушників з підігрівом
▶▶Нагрівальний елемент – опірний провід
▶▶Настінний монтаж, для використання у ванній
кімнаті
▶▶Захист від перегріву
▶▶Клас безпеки IP24
▶▶Клас захисту: II
▶▶Запатентований і зареєстрований дизайн для
території Європи
▶▶Рівень шуму: 45.6 dB(А)
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ДЕКОРАТИВНІ НАСТІННІ ЕЛЕКТРИЧНІ ОБІГРІВАЧІ
Електричний камін

Дві ступені потужності

Реальний ефект полум'я

Електронний
терморегулятор

TIN № 420046

WEF 200 SREL

▶▶Стінний камін зі LED ефектом полум'я

▶▶Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W

▶▶Запатентована конструкція LED-полум'я

▶▶Нагрівальний елемент – опірний провід

▶▶Регулюванням яскравості полум'я

▶▶Електронний терморегулятор 15-30°C

▶▶Декоративний комплект з камінчиками

▶▶Захисний термостат

▶▶Чорне заокруглене гартоване скло

▶▶Диммер

▶▶Ефект полум'я може бути використаний самостійно

▶▶Клас захисту: I

▶▶Альтернативна панель для ручного управління

▶▶Шнур живлення: 1.70 m

▶▶Пульт дистанційного керування

▶▶Рівень шуму: 64.6 dB(A)

НЕЕЛЕКТРИЧНІ НАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
Газова плита

П'єзоелектричний
підпал
Фронтальна
панель для
опалення
Три ступені
потужності

TIN № 420036

LD 168 D

▶▶Ступені потужності:

1550 Вт / 2900 Вт / 4200 Вт
▶▶Зручна панель управління
▶▶Сучасний дизайн без гострих країв
▶▶Легкий на роликах для легкого руху
▶▶Швидкий нагрів, економія енергії
▶▶Легкий на рухомій платформі
(для газових балонів)
▶▶Захист при падінні
▶▶O2 аналізатор
▶▶Захист при перекиданні
▶▶П'єзоелектричний підпал
▶▶Мінімальне споживання газу: 145 г/год
▶▶Максимальне споживання газу: 305 г/год
▶▶Категорія газу: І 3B/P
▶▶Тип газу: G30/31
▶▶Тиск живлення: 30 мБар

Газовий обігрівач TESY має 3 нагрівальних пластини, виготовлених з мікро-перфорованого керамічного матеріалу з високою термостійкістю.
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ЗОВНІШНІ ОБІГРІВАЧІ
Інфрачервоний обігрівач

TIN № 420004

IRH20RC WG

▶▶Номінальна напруга: 220-240V~
▶▶Номінальна потужність: 2000 Вт
▶▶Нагрівальний елемент:

Golden tube

▶▶Пульт дистанційного керування
▶▶Монтаж на стіну
Використовуваний нагрівач, типу "Golden tube"
виготовлений зі спеціальної вольфрамової обмотки
і поміщений в ущільнену кварцову трубку. Трубка
покрита спеціальним хімічним шаром, який фільтрує
UV-промені і більшу частину видимого світла. Це
дозволяє забезпечити більше інфрачервоного
випромінювання і, таким чином, більше тепла.

▶▶Захист від водяних бризок: IP55
▶▶Економічність: 90% електричної енергії перетворюється в тепло
▶▶За 3 сек. досягається повна потужність
▶▶Термін служби нагрівального елементу: 5000-10000 годин
▶▶Ефективність: 92%
▶▶Блиск: Дуже слабкий, близький до сонячного випромінювання
▶▶Спрямованість: Гріє людей, а не повітря, що призводить до

економії електричної енергії
▶▶IR-A (короткі хвилі): 34%
▶▶IR-B (середні хвилі): 50%
▶▶IR-C (довгі хвилі): 10%
▶▶Колірна температура: 2400 K
▶▶Принцип нагріву: Інфрачервоне випромінювання

Розміри приладу: 450x150x100 мм
Вага нетто: 1.8 кг / Вага брутто: 2.5 kg
Розміри упаковки: 515x160x200 мм
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Чим коротша електромагнітна хвиля, тим легше вона
проходить через повітря. Короткохвильові інфрачервоні
промені створюють тепло шляхом нагрівання тіла, на яке
падає проміння, без нагрівання навколишнього повітря.
Прикладом такої дії є ефект, який створюється при
переході з тіні на сонце: хоча температура однакова, але
температура на сонці відчувається, як більш висока. Це
явище дозволяє загорати під час зимових місяців, коли
температура значно нижча. З іншого боку, довгохвильове
інфрачервоне випромінювання не має такого ефекту, воно
нагріває навколишнє повітря і, отже, потрібно більше часу,
щоб відчути тепло.
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ТУРБОТА ПРО ПОВІТРЯ
Осушувачі

TIN № 421938

DHF 10 CEL

▶▶Привабливий дизайн і низький шумовий рівень
Запобігає утворенню
цвілі й вологи
Preventing mould
and moisture
moisture
and

▶▶Підходить для сушіння білизни
▶▶Запобігає утворенню цвілі й вогкості
▶▶Можливість роботи шляхом безперервного зливу

Запобігає утворенню
конденсату
Preventing
Preventing
condensation
condensation

Підходить для
сушіння білизни

▶▶Підходить для ванних кімнат і інших вологих приміщень
▶▶Контролює вологість у приміщенні
▶▶LED дисплей
▶▶Датчик вологості
▶▶Видаляє вологу: 10 l/24h 30°C / RH80%

Ideal for
for
Ideal
drying laundry
laundry
drying

▶▶Охолоджуюча речовина

R134a, 130 г
▶▶Об'єм повітря в годину: 105 м3/год
▶▶Автоматичний захист під час заповнення бака
▶▶Індикатор при повному баку
▶▶Зручна ручка
▶▶Електронне управління
▶▶Автоматичне розморожування
▶▶Робоча температура: 5°C-35°C
▶▶Зручний для зберігання шнур живлення
▶▶24-годинний таймер
▶▶Ємність паливного бака 2.0L
▶▶Рекомендована площа приміщення: 15 м2 (висота 2.5 м)
▶▶Рівень шуму: <46 Дб(А)

TIN № 421939

DHF 22 CEL

▶▶Привабливий дизайн і низький шумовий рівень
Запобігає утворенню
цвілі й вологи
Preventing mould
mould
Preventing
and
and moisture
moisture

▶▶Запобігає утворенню цвілі й вогкості
▶▶Можливість роботи шляхом безперервного зливу

Запобігає утворенню
конденсату
Preventing
Preventing
condensation
condensation

Підходить для
сушіння білизни
Ideal for
for
Ideal
drying laundry
laundry
drying

▶▶Підходить для сушіння білизни

▶▶Підходить для ванних кімнат і інших вологих приміщень
▶▶Контролює вологість у приміщенні
▶▶LED дисплей
▶▶Датчик вологості
▶▶Видаляє вологу: 22 l/24h 30°C / RH80%
▶▶Охолоджуюча речовина R134a, 160 г
▶▶Об'єм повітря в годину: 200 м3/год
▶▶Автоматичний захист під час заповнення бака
▶▶Індикатор при повному баку
▶▶Зручна ручка
▶▶Електронне управління
▶▶Автоматичне розморожування
▶▶Робоча температура: 5°C-35°C
▶▶Зручний для зберігання шнур живлення
▶▶24-годинний таймер
▶▶Ємність паливного бака 4.2L
▶▶Рекомендована площа приміщення: 45 м2 (висота 2.5 м)
▶▶Рівень шуму: <42 Дб(А)
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Модель
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TIN №

Максимальна Термопотужність
регулятор

Розміри
ВxДxШ [м]

Для
приміщень
до*

Площа
до*

HL 200 H

300702

2000 W

Механічне

0.245x0.145x0.240

34-39 м³

13-16 м²

HL 240 H BG

302243

2400 W

Механічне

0.245x0.145x0.240

40-50 м³

16-20 м²

HL 202 H

421380

2000 W

Механічне

0.105x0.250x0.230

34-39 м³

13-16 м²

HL 213 V

421800

2000 W

Механічне

0.245x0.227x0.120

34-39 м³

13-16 м²

HL 830 V PTC

421936

3000 W

Механічне

0.238x0.238x0.253

60-80 м³

24-32 м²

HL 255 V PTC

421935

2000 W

Електронне 0.170x0.126x0.409

36-42 м³

14-17 м²

HL 280 W PTC

422356

2000 W

Електронне 0.565x0.150x0.190

36-42 м³

15-18 м²

HL 274 W PTC

421930

2000 W

0.450x0.115x0.186

36-42 м³

15-18 м²

GH 200

422358

2000 W

Електронне 0.800x0.165x0.460

36-42 м³

14-18 м²

QH 01 180

420018

1800 W

0.142x0.096x0.640

30-36 м³

12-14 м²

HL 243 VB

421384

2000 W

Механічне

0.400x0.130x0.340

36-42 м³

14-18 м²

HL 245 VB

420012

2000 W

Електронне 0.380x0.165x0.385

36-42 м³

14-18 м²

WEF 200 SREL 420046

2000 W

Електронне 0.470x0.140x0.890

33-40 м³

13-16 м²

LD 168 D

420036

4200 W

0.740x0.430x0.430

90-100 м³

35-40 м²

IRH20RC WG

420004

2000 W

0.450x0.150x0.100

DHF 10 CEL

421938

245 W

Електронне 0.470x0.190x0.280 макс. 38 м³ макс. 15 м²

DHF 22 CEL

421939

410 W

Електронне 0.550x0.240x0.320 макс. 110 м³ макс. 45 м²

12-14 м²

HEATING
APPLIANCES
ОБІГРІВАЧІ
season
2017/2018
сезон 2017/2018

tesy.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТИ

Технологія TESY Cloud
В унісон з тенденціями інноваційних рішень, що економлять час та енергію, інженери TESY створили нову серію продуктів для
управління через Інтернет – TESY Cloud. У відповідь на зростаючий попит на інноваційну, надійну та економічну продукцію,
TESY випустила на ринок панельні електричні конвектори в трьох виробничих серіях, в яких інтегрована технологія TESY Cloud.
Мобільний додаток tesyCloud дозволяє легко керувати побутовою технікою в будь-який час і з будь-якої точки світу, для чого
Вам потрібний тільки доступ до інтернет.
Відскануйте QR-код для отримання доступу до відео-керівництва, розміщений на офіційному каналі TESY
в YouTube, що допоможе Вам встановити програму, підключити пристрій і використовувати програмне
забезпечення. Функції описані так, що ви можете легко налаштувати їх за Вашим бажанням, забезпечуючи
комфорт у вашому будинку.

MІCA обігрівачі
Нагрівальний МІКА елемент являє собою комбінацію з двох ізоляційних плит і резистивних пластин, які перетворюють електричну
енергію в теплову в процесі експлуатації. Цей нагрівальний елемент має великий відсоток інфрачервоного випромінювання,
а решта тепла віддає у вигляді конвекторного теплообміну (нагрівання повітря). Саме великий відсоток інфрачервоного
випромінювання нагріває навколишні предмети в приміщенні.

PTC Вентиляційні обігрівачі
Поверхня PTC нагрівального елементу виготовлена з металізованого керамічного матеріалу. Керамічний нагрівальний
елемент виділяє потужне інфрачервоне випромінювання і створює конвекторний теплообмін. За допомогою інфрачервоного
випромінювання нагріваються навколишні стіни, предмети та меблі, які у свою чергу віддають тепло всередині приміщення.
Ці прилади економічні по причині температурних властивостей кераміки, що дозволяють зміну опору матеріалу при зміні
температури навколишнього середовища, при чому потужність віддачі регулюється так, щоб досягти задану температуру. Це
означає, що прилад із номінальною потужністю 1800 Вт, у якому відтік повітря є обмеженим (або таким, як при несправній
турбіні) автоматично регулюється потужність в діапазоні 145-185 Вт, в залежності від температури навколишнього середовища.

Скільки електроенергії використовує Ваша техніка?
Якщо, наприклад, ваш прилад має номінальну потужність в 1500 Вт, він споживає 1500 Вт на годину. Завдяки терморегулятору
ви можете регулювати робочу температуру. Коли терморегулятор встановлений на більш низький рівень, він вимикає
нагрівальний елемент частіше тому, що відповідна температура досягається швидше (більш низький рівень відповідає більш
низькій температурі в приміщенні за більш короткий час). Коли встановлено вищу ступінь, скажімо, максимально можливу,
терморегулятор не вимикається, а до якої температури буде прогріватися приміщення, залежить від інших чинників, як,
наприклад, сонячна чи тіньова сторона, ізоляція і тощо. Завдяки терморегулятору Ви можете контролювати ступінь нагрівання
і, відповідно, споживання електроенергії за одну астрономічну годину.

Площа приміщення і площа опалення
Мінімальний гарантований опалювальний об'єм / площа опалення при середньому коефіцієнті теплопровідності λ = 0.5 Вт/(м2к)
для опалювального приміщення.
Більш високі значення опалювального об‘єму / площі досягаються при середньому значенні λ = 0.35 Вт/(м2к).
Стандартна висота приміщення: 2,5 метрі.
Важливо: Всі дані про опалювальний об‘єм побутовими електроприладами TESY реальні і перевірені в незалежній лабораторії, і в даній компанії.

Для отримання додаткової інформації, відвідайте tesy.com або слідкуйте TESY в соціальних мережах:
https://www.facebook.com/tesy.global/

https://www.linkedin.com/company/tesy-ltd.

https://www.youtube.com/results?search_query=tesy+official
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ТОВ TESY
Софія 1166, ж.к. Софія Парк
Блок 16 В, офіс 2.1, ет. 2
Телефон: 02/ 902 6666
Факс: 02/ 902 6660
offіce@tesy.com
tesy.ua
Цей каталог є маркетинговий матеріал, а не пропозиція.
Для конкретної моделі, будь ласка, зв'яжіться з Вашим торговим представником.
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